
Код 
послуги Найменування послуги Примітка

Патологогістологічні дослідження
001 Патологогістологічне дослідження одного блоку операційного чи біопсійного матеріалу I 

категорії складності

002 Патологогістологічне дослідження одного блоку операційного чи біопсійного матеріалу II 
категорії складності

003 Патологогістологічне дослідження одного блоку операційного чи біопсійного матеріалу III 
категорії складності

004 Патологогістологічне дослідження одного блоку операційного чи біопсійного матеріалу IV 
категорії складності

005 Патологогістологічне дослідження одного блоку операційного чи біопсійного матеріалу V 
категорії складності

006 Патологоанатомічний розтин І категорії складності (розтин без проведення 
патологогістологічного дослідження)

Немедичні послуги
007 Бальзамування  після його розтину трупа вагою  до 90 кг 
008 Бальзамування після його розтину трупа вагою більш  90 кг 
009 Бальзамування трупа без його розтину вагою до 90 кг 
010 Бальзамування трупа без його розтину вагою більше  90 кг 
011 Зберігання трупа у трупосховищі (холодильній камері на 6 місць)
012 Підготовка тіла до поховання у зачиненій труні
013 Послуги з підготовки покійного чоловічої статі до поховання або кремації
014 Послуги з підготовки покійного жіночої статі до поховання або кремації
015 Складні косметичні послуги

Медичні послуги
016 Судово-медичне дослідження (атравматичний випадок)
017 Судово-медичне дослідження (травматичний випадок)

Судово-медичні токсикологічні дослідження
018 Дослідження на наявність етилового спирту в крові, сечі людини чи трупа
019 Дослідження на наявність наркотичних речовин (1 об"єкт)
020 Дослідження волосся та нігтів на наявність наркотичних речовин (1 об"єкт)
021 Дослідження на наявність карбоксігемоглобіну в крові (1 об"єкт)
022 Дослідження на наявність летких органічних сполук (1 об"єкт)
023 Дослідження на наявність металічних ядів (1 об"єкт, 1 елемент)
024 Дослідження на наявність отрутохімікатів (1 об"єкт)

Судово-медичні гістологічні дослідження
025 Гістологічне дослідження зразків (1 зразок)
026 Гістологічне дослідження зразків, операційного та біопсійного матеріалу (1 зразок)
027 Гістологічне дослідження 1 зразка парафінового блоку
028 Гістологічне дослідження 1 зразка гістологічного препарату на склі

029 Гістологічне дослідження операційного, біопсійного та трупного матеріалу 1 зразка 
парафінового блоку
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030 Дослідження наявності слини та епітеліальних клітин з визначенням їх групової та статевої 
належності

031 Дослідження наявності поту та епітеліальних клітин з визначенням видової, групової та 
статевої (клітин) належності

032 Дослідження наявності видової, статевої, групової належності крові та епітеліальних клітин

033 Дослідження по визначенню групової належності рідкої крові по системі АВО
034 Дослідження по визначенню групової належності сухої крові по системі АВО

035 Дослідження змішаних слідів (наявність крові, піхвового епітелію, сперми) з визначенням 
категорії видільництва та групової належності

036 Дослідження наявності сперми з визначенням категорії видільництва та групової належності

037 Дослідження наявності піхвового епітелію з визначенням категорії видільництва та групової 
належності

038 Кольпцитологічне дослідження
039 Дослідження наявності калових мас
040 Дослідження секрету молочної залози
041 Дослідження волосся по визначенню статевої генетичної належності

Судово-медичні імунологічні дослідження
042 Дослідження по визначенню групової належності рідкої крові по системі АВО (у трупа)

043 Дослідження по встановленню наявності крові
044 Дослідження по встановленню наявності і виду крові
045 Дослідження по встановленню групи сухої крові (реакція абсорбції-елюції, Латтес)

046 Дослідження по встановленню групи сухої крові (кількісна реакція абсорбції-елюції, Латтес)

047 Дослідження по встановленню наявності, виду крові та її групової належності по системі 
АВО

048 Дослідження встановлення суперечного батьківства
049 Дослідження по встановленню наявності поту
050 Дослідження по встановленню наявності поту та його групи по системі АВО
051 Дослідження по встановленню наявності сперми

052 Дослідження по встановленню наявності сперми та її групової належності по системі АВО.

053 Дослідження по встановленню наявності слини
054 Дослідження по встановленню наявності слини та його групи по системі АВО
055 Дослідження по встановленню наявності сечі
056 Дослідження по встановленню наявності сечі та її групи по системі АВО
057 Порівняльне дослідження волосся
058 Порівняльне дослідження з встановленням групової належносі волосся

Судово-медичні генетично-ідентифікаційні дослідження
059 Дослідження сухих зразків крові (букального епітелію), при дослідженнях суперечного 

батьківства
060 Дослідження сухих зразків (кров, букальний епітелій, сперма і т.д.)
061 Дослідження мікрослідів (кров, букальний епітелій, сперма і т.д.)
062 Дослідження зразків сухих об`єктів на речових доказах при статевих злочинах
063 Дослідження зразків волосся, нігтів

Судово-медичні криміналістичні дослідження
064 Медико-криміналістичне дослідження одягу у випадку транспортної травми
065 Медико-криміналістичне остеологічне дослідження частини скелету
066 Медико-криміналістичне остеологічне дослідження повного скелета
067 Медико-криміналістичне дослідження у випадку вогнепальної рани
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068 Медико-криміналістичне дослідження одягу у випадку вогнепальної рани
069 Медико-криміналістичне дослідження у випадку ураження електричним струмом
070 Медико-криміналістичне дослідження у випадку удушення
071 Медико-криміналістичне дослідження у випадку травми гострим предметом
072 Медико-криміналістичне дослідження одягу у випадку травми гострим предметом
073 Медико-криміналістичне дослідження у випадку ураження тупим предметом
074 Медико-криміналістичне дослідження одягу у випадку ураженням тупим предметом
075 Медико-криміналістичне дослідження з приводу хімічного дослідження на метали

076 Медико-криміналістичне дослідження з приводу первісної ідентифікації та ототожнення 
гострого предмету

077 Медико-криміналістичне дослідження з експерементально-порівняльною методикою 
визначення дії зброї 

078 Медико-криміналістичне дослідження ішемічних змін в серці полум`яно-фотометричним 
методом

Судово-медичні дослідження відносно потерпілих, звинувачених та 
інших осіб

079 Судово-медичне обстеження (опосвідчення) потерпілих, звинувачених та інших осіб

080 Проведення судово-медичного дослідження за медичною документацією першої категорії 
складності

081 Проведення судово-медичного дослідження за медичною документацією другої категорії 
складності

082 Рентгенологічне дослідження потерпілих, звинувачених та інших осіб
Комісійні судово-медичні дослідження (в т.ч. і в межах судово-медичної 

експертизи)

083 Проведення комісійного судово-медичного дослідження (в межах судово-медичної 
експертизи) першої категорії складності

084 Проведення комісійного судово-медичного дослідження (в межах судово-медичної 
експертизи) другої категорії складності

085 Проведення комісійного судово-медичного дослідження (в межах судово-медичної 
експертизи) третьої категорії складності

086 Судово-медичне дослідження професором, доктором наук, лікарем вищої категорії за 1 
годину роботи

087 Судово-медичне дослідження доцентом, кандидатом наук, лікарем вищої категорії за 1 
годину роботи

088 Судово-медичне дослідження лікарем вищої категорії, зі стажем роботи понад 5 років, за 1 
годину роботи

Консультативні послуги
089 Консультація щодо можливостей, порядку призначення, проведення та доцільності 

дослідження
090 Консультація з наданням думки фахівця (за 1 год)

091 Надання консультативних послуг групам студентів і слухачів навчальних закладів з питань 
судової медицини (до 10 осіб)

092 Надання консультативних послуг ординаторам, аспірантам, здобувачам, практичним лікарям 
з питань судової медицини (за 1 годину)

093 Надання консультативних послуг юридичним та фізичним особам за їх запитами з питань 
судової медицини (за 1 годину)

Підготовчі роботи до досліджень
094 Вилучення і консервування біоматеріалу селезінки
095 Взяття венозної крові трупа
096 Взяття сечі трупа
097 Взяття венозної крові у фізичної особи
098 Взяття капілярної крові у фізичної особи
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099 Взяття сечі у фізичної особи
100 Дослідження по вибору донора
101 Вилучення твердої мозкової оболочки
102 Вилучення перикарда
103 Вилучення широкої фасції стегна
104 Вилучення скроньової фасції
105 Вилучення АТТ
106 Вилучення трахеї
107 Вилучення фрагменту гребеня клубової кістки
108 Вилучення п"яточної кістки з ахіловим сухожиллям
109 Вилучення блоку п"яточної кістки
110 Вилучення блоку надколінника

111 Вилучення блоку надколінника з його власною зв"язкою та блоком великої гомілкової кістки

112 Вилучення блоку головки стегнової кістки
113 Вилучення фрагменту наростів стегнової кістки
114 Вилучення фрагменту діафізу великої гомілкової кістки
115 Вилучення фрагменту діафізу стегнової кістки
116 Вилучення фрагменту діафізу плечової кістки
117 Вилучення фрагменту діафізу малої гомілкової кістки
118 Вилучення фрагменту діафізу лікотної кістки
119 Вилучення фрагменту діафізу лучевої кістки
120 Вилучення слухових кісток (3)
121 Вилучення проксимального кінця стегнової кістки
122 Вилучення дистального кінця стегнової кістки
123 Вилучення проксимального кінця великогомілкової кістки
124 Вилучення дистального кінця великогомілкової кістки
125 Вилучення проксимального кінця плечової кістки
126 Вилучення фрагменту колінного суглобу (меніска)
127 Вилучення шкіри
128 Вилучення склери
129 Вилучення реберного хряща
130 Вилучення фрагменту кісток поверхні черепа
131 Заготівля тіла хребця

КОМПЛЕКСНІ ПОСЛУГИ

132 Патологоанатомічний розтин ІІ категорії складності (вартість патологоанатомічного розтину 
І категорії складності + 10 патологогістологічних дослідження I категорії складності)

133
Патологоанатомічний розтин ІІІ категорії складності (вартість патологоанатомічного 
розтину І категорії складності + 15 патологогістологічних дослідження IІ категорії 
складності)

134
Патологоанатомічний розтин ІV категорії складності (вартість патологоанатомічного 
розтину І категорії складності + 15 патологогістологічних дослідження IІІ категорії 
складності)

135 Патологоанатомічний розтин V категорії складності (вартість патологоанатомічного розтину 
І категорії складності + 20 патологогістологічних дослідження IІІ категорії складності)
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